
   

 

 

 
NIMISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS    2/ 2021
       

Aika: Tiistai 30.3.2021 kello 16-18 

Paikka: TEAMS-kokous sekä Vihikari 1 –kokoushuone osoitteessa Vihikari 10 

Osallistujat:  Timo Paakki Kempele-Seuran edustaja  
Kalevi Loukkola Kempele-Seuran edustaja    

 Pertti Sankilampi Kuntalaisten edustaja (kh 19.6.2017, § 235) 
Tuula Rauma Kuntalaisten edustaja (kh 19.6.2017, § 235)  
Anne-Mari Jaara Kuntalaisten edustaja (kh 19.6.2017, § 235) 
Verner Laava Kuntalaisten edustaja (kh 19.6.2017, § 235) 
Jari Väisänen Kuntalaisten edustaja (kh 23.8.2017, § 268) 
Kaija Muraja Kaavoittaja, vastuutaho (kh 19.6.2017, § 235) 
Leena Vilenius Kaavasuunnittelija, sihteeri  
Suvi Jänkälä Kaavasuunnittelija 

  

ASIALISTA 

1. Avaus ja järjestäytyminen 
Kokous aloitettiin klo 16:00 etänä TEAMS:in kautta. Vihikari 1 –kokoushuoneessa 
olivat: Kaija, Kalevi ja Jari. Kaija avasi kokouksen. Sihteereinä toimi Leena. Kaija toimi 
puheenjohtajana. 
 

2. Asialistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin asialista. 
 

3. Aikaisempien kokousten esitysten seuranta  
Linnakaarron itäpuolen uuden asuinalueen nimien luonnosvaiheen osallispalautteen 
mukaan alueen (kalevalaiset vs. satuaiheinen) nimet eroavat liikaa teemaltaan ja 
muodoltaan (ei tie-päätettä) ympäröivän alueen nimistöstä. Nimistötoimikunta 
keskusteli palautteesta ja halusi yksimielisesti pysyä näissä nimissä. Muusta alueesta 
poikkeavat nimet voivat olla eduksi alueen identiteetin ja osoitteiden löytämisen 
kannalta. 
 
Edellisessä kokouksessa nimistötoimikunta valitsi maastoliikuntareitistön nimikilpailun 
ehdotuksista palkittaviksi sykähdyttävimmät vaihtoehdot. Viestintä valitsi 
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maastoliikuntareitistön viralliseksi nimeksi Köykkyrin retkireitistö, joka ei ollut 
nimiehdotusten joukossa. 

 
 

4. Linnakaarron itäpuolen asemakaava 
Asemakaavan suunnitelman muuttumisen takia tarvittiin yksi uusi nimi alueella olevalle 
tielle. Tien nimeksi esitetään nimeä Lyylikki. Nimi täydentää alueen kalevalaista 
teemaa. Alueen nimen Otavaisen sijoittamiseen kartalle tulee kiinnittää huomiota. (Ks. 
kuvaliite 1) 

 
 

5. Zeniitin asemakaavan nimistön täydennys 
Asemakaavan suunnitelman muuttumisen takia nimistötoimikunta tarkasteli uudelleen 
alueen nimistöä. Joitakin nimiä siirreltiin paikasta toiseen ja muutama puuttuva nimi 
valittiin edellisen kokouksen yli jääneistä nimiehdotuksista. (Ks. kuvaliite 2) 
 
  

6. Metsärinteen laajennus  
Juha esitteli Metsärinteen asemakaavan laajennusta. 
Keskusteltiin Metsärinteen viereisestä alueesta ja sen nimeämisestä. Tilastoaluejaossa 
alueen länsipuoli kuuluu Ylikylän Haapamaahan ja itäpuoli Ketolanperän tilasto- ja 
pienalueeseen. Vanhempi sukupolvi on ehdottomasti sitä mieltä, että alue on 
Ketolanperää. Nuoremmat mieltävät Ketolanperäksi vain koulun ympärillä olevan 
alueen. Todettiin, että riippumatta kaava-, tilasto- tai historiallisista paikannimistä, 
pienemmällä osa-alueella voisi olla oma nimi. Nimiksi pyöriteltiin seuraavia: 
Metsärinne-eteläinen, Ketolanperä-pohjoinen, Pitkäaro, Kokeli.  
Alueen asukkaiden osallistaminen voisi myös olla aiheellista. 

 

7. Pirilä 
Kaija kertoi Pirilän Historiasta ja esitteli asemakaavan luonnosta. Alueelle sopivan 
nimistön pohtiminen laitettiin mietintämyssyyn.  
Aiemmassa kokouksessa esiin tullut ”Lunmanni” ansaitsisi saada nimensä tälle alueelle.  
Puutarhakoulu on ollut tärkeä osa Pirilää ja se halutaan ottaa huomioon nimistön 
suunnittelussa. 

 

8. Ollakka 
Kokoojakadun ja puiston nimien pohtiminen jätettiin hautumaan. 
Lauri Vilmi toi aikanaan kaapeliteollisuuden tälle alueelle ja häntä voisi muistaa Ollakan 
nimistössä. Tiilitehdas on sijainnut paikalla ennen kaapelitehdasta. 



 

 

9. Tiedoksi: Vihikarin opastukset 
Vihikarin yritysalue viitoitetaan ”Vihikari”. 
Teppolan viitoitus poistetaan. 
Alakylä pysyy samana. 

10. Seuraava kokous 
Kutsutaan tarvittaessa, kaavahankkeiden edetessä. 

 
11. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18.00. 
 
 
Kuva 1. Linnakaarto-itä asemakaava, täydennetty tien nimi, siirretty aluenimi 
 

 
 
 
 

 

OTAVAINEN 



 

 

 
 
 

Kuva 2. Zeniitin asemakaavan täydennetty nimistö: 

 
 
 
 
 
Muistion vakuudeksi 
Leena Vilenius 
 


